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Úkoly pro páťáky na týden 8.2. – 12.2.2021 

Milé děti,  

moc vás zdravím a doufám, že jste měly pěkné prázdniny, že jste si odpočinuly a 

načerpaly síly na druhé pololetí. Bohužel se ještě do školy vrátit nemůžeme, tak 

budeme pokračovat v učení na dálku. Opět vám chci připomenout, že se na mě 

můžete s čímkoli obrátit, ráda vám pomůžu. Bude potřeba si ve škole 

vyzvednout 2.díl pracovního sešitu do českého jazyka a raději už i pracovní sešit 

do matematiky. Dále prosím, ať máte každý z vás na online hodinách bílou 

tabulku s fixem (kdo ji má ve škole, dejte vědět, bude vám vydána). Do hodin 

českého jazyka mějte nachystané kartičky s I/Í  a Y/Ý a kartičky a číslicemi 1 – 

10. Na kartičky vám mohu vydat tvrdé papíry. 

Protože nás čeká v matematice náročnější učivo, dáme si matematiku v úterý a 

češtinu ve čtvrtek. Zkuste si do úterka udělat do matematiky aspoň zápis do 

sešitu a společně si pak učivo vyvodíme a procvičíme. 

Sešity si můžete vyzvednout v pondělí 8.2. v čase 15.00 – 16.00hodin. Pokud by 

to někomu nevyhovovalo, domluvíme se jinak. 

A teď už hurá na úkoly!       
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Český jazyk 

Doufám, že jsme si dostatečně procvičili a zapamatovali všechna vyjmenovaná 

slova a slova k nim příbuzná a nyní se pouštíme do učiva a slovních druzích. Je 

nutné všechny druhy znát, vědět jejich číslo a také jestli je to slovo ohebné 

nebo neohebné. Do školního sešitu si udělejte přehled podle učebnice na str.52 

Písnička. 

https://www.youtube.com/watch?v=fzG1wSCQ12g 

Video s kterým si je můžete zopakovat: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8dzKZZ1c6Y 

Uč.52/1 – tato slova mohou patřit k různým slovním druhům. Zkusíš je použít 

ve větách? 

Např. kolem – Praštil kolem o zem. (podstatné jméno) 

                           Projel kolem našeho domu. (předložka) 

                           Prošel kolem ve dvanáct hodin. (příslovce) 

uč.53/3 a) – do sešitu 

Uč.53/5 – do sešitu 

Uč.54/9a), 10 – na fólii 

Pracovní sešit 1.díl 

Str.45, 46, 46 b) – dobrovolné opakování 

Pracovní sešit 2.díl (bude potřeba vyzvednout ve škole) - str.3,4 

Na závěr nabízím jedno video k učivu mě/mně se slovy, kde jste často 

chybovali. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ngu7_Ad1dc 
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Matematika 

Opakovat sčítání a odčítání desetinných čísel, zlomky a písemné násobení 

budeme v pracovním sešitě na str.29. 

Cvičení v učebnici na str.39/4 – zkuste pomocí ciferníku převést na minuty, 

sečíst a pak opět převést na zlomky, které vykrátíte. 

 

Nové učivo: 

 Objem a povrch  

( – přepište si zápis do sešitu, podobný přehled je i v  tabulce na str. 40 ) 

Tělesa budeme měřit pomocí těchto jednotek: 

Jednotka délky – centimetry (cm) a milimetry (mm)   

 

Jednotky obsahu – centimetr čtvereční (cm2), tj. obsah čtverce o straně 1 cm 

                               - milimetr čtvereční (mm2), tj. obsah čtverce o straně 1 mm 

 

Jednotky objemu – kubický centimetr (cm3), tj. objem krychle o hraně 1 cm 

          - kubický milimetr (mm3), tj. objem krychle o hraně 1 mm  
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Převody (zapiš a vyřeš do sešitu) 

DÉLKA                                        OBSAH                                       OBJEM 

1 cm = 10 mm                       1 cm2 = 100mm2            1 cm3 =  1 000 mm3 

8 cm =         mm                     8 cm2 =        mm2           3 cm3 =                mm3 

70 mm =      cm                     4 cm2 =          mm2         7 cm3 =                 mm3 

100 mm =    cm                 600 mm2 =        cm2         5 000 mm3 =          cm3 

4 cm =           mm              900 mm2 =       cm2           9 000 mm3 =          cm3 

900 mm =      cm                   5 cm2 =        mm2           8 cm3 =                  mm3 

 

Kdo má doma nějaké kostky, bylo by dobré si tělesa modelovat pomocí nich. 

Případně zapůjčím ze školy. 

Uč. 40/1 – máte určit povrch (plocha, počet čtverečků na síti) v cm2 a objem (z 

kolika krychlí se kvádr skládá) v cm3 

Uč. 40/2 – pracuj s kvádrem ze cvičení 1 a zjisti jeho kostru 

Zapiš si, co je to kostra tělesa. 

Uč. 40/3 – výsledky zapiš do tabulky (přepiš si ji do sešitu) 

     a)      b)    c)    d)    e)   f)   g) 

Objem     2       
Povrch    10       

kostra    16       
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Uč. 40/4 – tady vás čekají plány krychlových staveb (připomínám, je to pohled 

shora) – mohu zapůjčit krychličky ze školy pro lepší znázornění (tabulku si opět 

přepiš do sešitu a doplň řešení 

    A    B    C    D    E    F    G    H 
Kostra   
(v cm) 

 

   22 
       

Povrch 
(v cm2) 

 

  14 
       

Objem 
(v cm3) 

 

   3 
       

 

Pracovní sešit M str.30 

Převody jednotek – procvičování 

https://learningapps.org/watch?v=poazcfr2320&fbclid=IwAR15sDuIcuX-

SuJaI3rUXjpRu171B5p5GgxUV4NCCKuo58n1dLUiNYYJxcI 

https://learningapps.org/watch?v=pzb4pyntj20&fbclid=IwAR0Xawu-

qoMFBZVfAMyqrjlS5_AT4xLTQTsvBsYELKoUbGypEt95eyMgmmk 

https://learningapps.org/watch?v=p8e7crjnv20&fbclid=IwAR0DpZau6SX1eLAY

NG-RqpCWlnqradbRA346NyiSAk6-A28hz2AKP2y--AU 
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Přírodověda 

V přírodovědě ještě zůstáváme ve vesmíru a posvítíme si na historii dobývání 

vesmíru. Pracujte s učebnicí na str.33 a vyhledávejte i na internetu nebo 

v prezentaci. Vyhledejte a podrobněji zapište, co se kdy stalo v tyto dny: 

https://slideplayer.cz/slide/3062948/ 

4.října 1957 

3.listopadu 1957 

12.dubna 1961 

21.července 1969 (napiš i známý výrok, který byl pronesen) 

https://www.youtube.com/watch?v=vPI6jEJQX6Q&t=310s 

2.března 1978 

12.dubna 1981 

19.února 1986 

https://zoommagazin.iprima.cz/vyroci/vyroci-19-2-1986-na-obeznou-drahu-se-

dostala-prvni-obydlena-stanice-ve-vesmiru 

Nezapomeňte nakreslit obrázek. Může to být kosmonaut, družice nebo třeba 

raketoplán. 

Zopakovat si informace o vesmíru můžete na odkazu níže. Kolik získáte bodů? 

https://www.youtube.com/watch?v=vPI6jEJQX6Q&t=310s 

V pracovním sešitě si pak vše procvičíte na str. 15 - 20 
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Angličtina 

Ahoj páťáci, 

abychom vám osvěžili paměť, posílám pár online cvičení na témata, kterými 

jsme se zabývali před prázdninami. 

1) Apostrof – vyberte správnou možnost:  
https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/apostrophe_s4.htm 

 

2) Přivlastňovací zájmena. V závorkách máte nápovědu (she – her, I – my): 
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/pronouns/exercises?03 

 

3) Otázky na HAVE GOT/HAS GOT: 
https://first-

english.org/english_learning/english_beginners/have_got_exercises/05_

questions_have_got_has_got_exercises.htm 

4) A nejtěžší cvičení – doplňte věty podle ostatních v řádku. Tady je první 
řádek pro ukázku:  
 

I – I have got a dog – I haven’t got a dog – Have I got a dog? 

 

Affirmative=oznamovací věta 

Negative=záporná věta 

Question=otázka 

 

Odkaz na cvičení: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-

present/form/exercises?07 

Vlastivěda 

mailto:skola@zsbrantice.cz
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/apostrophe_s4.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/apostrophe_s4.htm
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/pronouns/exercises?03
https://first-english.org/english_learning/english_beginners/have_got_exercises/05_questions_have_got_has_got_exercises.htm
https://first-english.org/english_learning/english_beginners/have_got_exercises/05_questions_have_got_has_got_exercises.htm
https://first-english.org/english_learning/english_beginners/have_got_exercises/05_questions_have_got_has_got_exercises.htm
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present/form/exercises?07
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present/form/exercises?07


  Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, 

příspěvková organizace 

Brantice 252, Brantice 793 93  

Email: skola@zsbrantice.cz  IČO: 731 845 86  

Tel: +420 739 478 009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00) 

S paní učitelkou se uvidíte na hodině v úterý, jak jste zvyklí. Tam si i zadáte 

práci. 

VV+PČ 

Svátek svatého Valentýna – Srdíčková výzva 

Svatý Valentýn je po celém světě uctíván jako patron zamilovaných. Valentýn byl 

biskupem v jižní Itálii v městě Terni ve 3. století. Podle legendy císař Klaudius 

zakazoval budoucím vojákům, aby se ženili, ale Valentýn zamilované páry tajně 

oddával. Odtud také zřejmě pramení to, že je uctíván jako patron všech 

zamilovaných. Jeho svátek slavíme 14. února.   

U příležitosti tohoto svátku přicházím se srdíčkovou výzvou. Tvým úkolem je něco 

k tomuto tématu nakreslit nebo vyrobit a do čtvrtka mi poslat fotku. Můžete 

nakreslit nebo namalovat srdíčkový obrázek, vyrobit valentýnské přáníčko, srdíčko 

můžete upéct, vyrobit ze sněhu nebo třeba postavit z lega Můžete si třeba udělat 

dózu ze zavařovací sklenice, polepit srdíčky a můžete si do ní celá rodina napsat 

nějaká přáníčka nebo milé vzkazy. Inspiraci najdete na následujících odkazech. 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=valent%C3%BDn&rs=typed&term_me

ta[]=valent%C3%BDn%7Ctyped 

http://krokotak.com/?s=valentin 
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